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ΣΡΑΙΝΟΓ ΜΓΣΑΦΟΡΓ – ΜΓΣΑΦΟΡΙΚΓ 

ΤΠΗΡΓΙΓ ΓΠΙΒΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΣΙΟΤ Α.Γ                  
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Τπηοεζία Σιμξλξγιακήπ Πξλιηικήπ                                      Φ. 70.1.1/14.3 

Γπιβαηικώμ Μεηαθξοώμ                               

Σμήμα Σιμξλξγιακήπ/Γμπξοικήπ                               Ποξπ:  Γεμικό Γπιηελείξ ηοαηξύ 

     Διεύθρμζη Τπξζηήοινηπ 

Πληοξθξοίεπ  : Μαοία Μηλιώμη                                    Διξικηηικήπ Μέοιμμαπ/2β1 

Σηλέθτμξ: 210 - 5297405                                        ρπόση Αμςη Γιαςξμηή Βαζίλειξ 

Φαν: 210 – 5240996                                                  ηηλ. 2106553413 
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Θέμα: ηναηηωηηθέξ επηβαηηθέξ μεηαθμνέξ-Σημμιμγηαθά μέηνα 

ςεη. Έγγναθμ αν. 500/34/229837/.927/20.04.2016/ΓΕ                                                          

 

Κύνημη, 

 

ε ζοκέπεηα ηεξ πνμακαθενόμεκεξ ζημ ζπεηηθό αιιειμγναθίαξ, ζαξ εκεμενώκμομε όηη ε Δημίθεζε ηεξ 

ΣΡΑΙΝΟΕ, ζημ πιαίζημ ηεξ μέπνη ζήμενα θαιήξ ζοκενγαζίαξ με ημ Επηηειείμ ζαξ θαη ηδηαηηένωξ με ηεκ 

ΔΑ, θαζηένωζε εοκμϊθόηενε ηημμιμγηαθή πμιηηηθή, ζε όηη αθμνά ηηξ οπενεζηαθέξ θαη ηδηωηηθέξ 

μεηαθηκήζεηξ ημο ζηναηηωηηθμύ πνμζωπηθμύ. Ακαιοηηθόηενα: 

 

Α. Μεηακιμήζειπ ζηοαηιτηώμ θηηείαπ και μόμιμξρ ζηοαηιτηικξύ ποξζτπικξύ 

 

(α) ημοξ μεηαθηκμύμεκμοξ μπιίηεξ θαη μόκημμ ζηναηηωηηθό πνμζωπηθό  με Καηάζηαζη Γπιβίβαζηπ : 

 

 με ηακηικέπ αμανξζηξιςίεπ πμνεγείηαη έθπηωζε 10% επί ηεξ εθάζημηε ηζπύμοζαξ πιήνμοξ ηημήξ. 

ηεκ έθπηωζε αοηή οπμιμγίδεηαη επηπιέμκ μόμξ ε έθπηωζε ηεξ επακόδμο 20%,  

 

 με ειδικέπ αμανξζηξιςίεπ πμνεγείηαη έθπηωζε ηεξ ηάλεξ ημο 10% γηα άκω ηωκ 350 ζέζεωκ ζηεκ 

ζογθεθνημέκε αμαλμζημηπία θαη με ηεκ πνμϋπόζεζε ηεξ ζομπιήνωζεξ 600 επηβαηώκ (π.π. γηα 

600 ζέζεηξ: ζέζεηξ 1-350 θαμία έθπηωζε, ζέζεηξ 351 – 600 10% έθπηωζε).  

 

(β)  ημοξ ζηναηηώηεξ, μη μπμίμη εθηειμύκ ηε ζεηεία ημοξ (ακελανηήηωξ μνίμο ειηθίαξ) θαζώξ θαη ζημ 

μόκημμ ζηναηηωηηθό πνμζωπηθό ημο ΓΕ, εθόζμκ μεηαθηκμύκηαη ςτοίπ Καηάζηαζη Γπιβίβαζηπ για 

ρπηοεζιακξύπ λόγξρπ, πμνεγείηαη έκπητζη 25% με ηεκ επίδεηλε ζηναηηωηηθήξ ηαοηόηεηαξ θαζώξ θαη 

ημο θύιιμο πμνείαξ ή άιιμο ζπεηηθμύ οπενεζηαθμύ εγγνάθμο. ηεκ έθπηωζε αοηή οπμιμγίδεηαη 

επηπιέμκ, ακάιμγα με ηεκ πενίπηωζε, είηε ε έθπηωζε ηεξ επακόδμο 20% είηε ε έθπηωζε ηεξ πνμαγμνάξ 

15%. 

 

(γ) ημ μόκημμ ζηναηηωηηθό πνμζωπηθό ημο ΓΕ, εθόζμκ μεηαθηκμύκηαη για ιδιτηικξύπ λόγξρπ, 

πμνεγείηαη έκπητζη 15% με ηεκ επίδεηλε ζηναηηωηηθήξ ηαοηόηεηαξ. ηεκ έθπηωζε αοηή οπμιμγίδεηαη 
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επηπιέμκ, ακάιμγα με ηεκ πενίπηωζε, είηε ε έθπηωζε ηεξ επακόδμο 20% είηε ε έθπηωζε ηεξ πνμαγμνάξ 

15%. 

 

(δ) Σα πνμακαθενόμεκα ζηηξ παναγνάθμοξ Α(β) & Α(γ) πμζμζηά εθπηώζεωκ 25% & 15%, ηζπύμοκ θαη γηα 

ηηξ πνμαζηηαθέξ γναμμέξ Θεζζαιμκίθεξ, Υαιθίδαξ, Φιώνηκαξ. ηηξ πενηπηώζεηξ αοηέξ, οπμιμγίδεηαη 

επηπιέμκ μόκμ ε έθπηωζε 20% ηεξ επακόδμο (δεκ ηζπύεη ε έθπηωζε ηεξ πνμαγμνάξ 15%).  

 

(ε) Εηδηθόηενα γηα ηεκ πνμαζηηαθή γναμμή ηεξ Αζήκαξ γηα ηηξ μεηαθηκήζεηξ ηωκ πνμακαθενόμεκμο 

ζηναηηωηηθμύ πνμζωπηθμύ ημο ΓΕ, ηζπύμοκ ηα ελήξ: 

 αζηηθό ημήμα (Πεηναηάξ/Αζήκα/ΚΑ/Κμνωπί-Μαγμύια):  

Ειεύζενε μεηαθίκεζε με ηεκ επίδεηλε ηεξ ζηναηηωηηθήξ ηαοηόηεηαξ  

 με αζηηθό ημήμα (Αενμδνόμημ-Κμνωπί & Μαγμύια-Κηάημ):  

Έθπηωζε 25%, εθόζμκ πνόθεηηαη γηα οπενεζηαθμύξ ιόγμοξ με ηεκ επίδεηλε ηεξ ζηναηηωηηθήξ 

ηαοηόηεηαξ θαζώξ θαη άιιμο ζπεηηθμύ οπενεζηαθμύ εγγνάθμο.  

ηηξ πενηπηώζεηξ αοηέξ δεκ οπμιμγίδμκηαη επηπιέμκ άιιεξ εθπηώζεηξ.  

 

(ζη) Γηα ηηξ δηαδνμμέξ από/πνμξ Αζήκα θαη πνμξ/από ζηαζμμύξ πένακ Κηάημο (δει. γηα ημοξ ζηαζμμύξ 

μεηαλύ Κηάημο θαη Πάηναξ), ηζπύμοκ ηα ελήξ: 

 έθπηωζε 25%, εθόζμκ πνόθεηηαη γηα οπενεζηαθμύξ ιόγμοξ με ηεκ επίδεηλε ηεξ ζηναηηωηηθήξ 

ηαοηόηεηαξ θαζώξ θαη άιιμο ζπεηηθμύ οπενεζηαθμύ εγγνάθμο 

 έθπηωζε 15%, εθόζμκ πνόθεηηαη γηα ηδηωηηθέξ μεηαθηκήζεηξ, με ηεκ επίδεηλε ηεξ ζηναηηωηηθήξ 

ηαοηόηεηαξ 

ηηξ πενηπηώζεηξ αοηέξ, οπμιμγίδεηαη επηπιέμκ μόκμ ε έθπηωζε 20% ηεξ επακόδμο (δεκ ηζπύεη ε 

έθπηωζε ηεξ πνμαγμνάξ 15%).  

 

 

Β. Μεηακιμήζειπ καηά ηιπ ημέοεπ ητμ ξοκτμξζιώμ 

 

(α) Καηά ηηξ εμένεξ ηωκ μνθωμμζηώκ ηζπύμοκ μη παναθάηω εηδηθέξ ηημέξ από/ποξπ Άγιξ Θτμά/Θήβα  

ποξπ/από Θεζζαλξμίκη θαη ΜΟΝΟ με ηιπ αμανξζηξιςίεπ Intercity 51,(54 εθόζξμ 

επαμαδοξμξλξγηθεί) και 56: 

 

 25 €, ηημή εηζηηενίμο απιήξ δηαδνμμήξ από Άγημ Θωμά /Θήβα πνμξ Θεζζαιμκίθε ή ακηίζηνμθα 

θαη 

 41 €, ηημή εηζηηενίμο δηαδνμμήξ μεη’ επακόδμο από Θεζζαιμκίθε πνμξ Θήβα /Άγημ Θωμά  

 

(β) Εηδηθόηενα, γηα ηα εηζηηήνηα επακόδμο, ηα μπμία εθδίδμκηαη ζε μπιίηεξ από ημ ζηαζμμύξ Θήβαξ θαη 

Αγ. Θωμά πμο μεηαθηκμύκηαη με άδεηα, ημ ηαλίδη ηεξ επηζηνμθήξ μπμνεί κα πναγμαημπμηεζεί ηξ αογόηεοξ 

έτπ και ηέζζεοειπ (4) ημέοεπ μεηά ηημ ημέοα ηηπ ξοκτμξζίαπ. 

 

(γ) Οη εθδόζεηξ ηωκ εηζηηενίωκ αοηώκ γίκμκηαη πεηνμγναθηθά (ζε οπόδεηγμα 2050/2052) θαη ακαγνάθεηαη 

ε έκδεηλε «εηδηθή ηημμιόγεζε, ιόγω μνθωμμζίαξ» θαζώξ θαη μ ανηζμόξ πνωημθόιιμο ημο εθάζημηε 

εγγνάθμο πμο ζα απμζηέιιεηαη από ηε ΔΙΕΠΜΕ. 

 

(δ) Επίζεξ, γηα ηε δηεοθόιοκζε ηεξ μεηαθίκεζεξ ημο επηβαηηθμύ θμηκμύ (γμκείξ, ζηναηηώηεξ) ηεκ εμένα 

ηεξ μνθωμμζίαξ, πνμβιέπμκηαη πνμαηνεηηθέξ ζηαζμεύζεηξ ηωκ αμαλμζημηπηώκ Intercity 51 ζηεκ Θήβα 

θαη ημκ Άγημ Θωμά θαη ηωκ (54, εθόζμκ επακαδνμμμιμγεζεί) θαη 56 ζημκ Άγημ Θωμά.  
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Γ. Μεηαθξοά ζηοαηιτηικήπ αλληλξγοαθίαπ. 

  

(α) ημοξ ζηναηηωηηθμύξ ηαποδνόμμοξ πμο μεηαθηκμύκηαη με θαηάζηαζε επηβίβαζεξ πμνεγείηαη έθπηωζε 

10% επί ηεξ εθάζημηε ηζπύμοζαξ πιήνμοξ ηημήξ. ηεκ έθπηωζε αοηή οπμιμγίδεηαη επηπιέμκ μόμξ ε 

έθπηωζε ηεξ επακόδμο 20%.  

 

 (β) Οη ηαποδνμμηθμί ζάθμη μεηαθένμκηαη δωνεάκ (πωνίξ ηέιμξ εγγεγναμμέκεξ απμζθεοήξ). 

 

(γ) Γηα ηε μεηαθμνά ηεξ ζηναηηωηηθήξ αιιειμγναθίαξ ζηε δηαδνμμή Αζήκα – Θεζζαιμκίθε θαη 

Θεζζαιμκίθε – Αζήκα έπεη πνμβιεθζεί ε θνάηεζε δύμ (2) ζέζεωκ ακά δηαδνμμή θαη αμαλμζημηπία από ηε 

Δ/ ΚΤΥ/Control (Γν. 414) ωξ ελήξ: 

 

Από 01.01.2016 έτπ 30.06.2016 

 

Διαδοξμή Αθήμα - Θεζζαλξμίκη Θεζζαλξμίκη - Αθήμα 

Αμαλμζημηπία Intercity 52 Intercity 53 

Ημένεξ Δερηέοα & Πέμπηη Σοίηη & Παοαζκερή 

Ώνεξ ακαπώνεζεξ 10.18 07.04 

Θέζεηξ  Όπεμα 3 – ζέζεηξ 102-108  Όπεμα 4 – ζέζεηξ 102-108 

 

Από 01.07.2016 έτπ 31.12.2016 

 

Διαδοξμή Αθήμα - Θεζζαλξμίκη Θεζζαλξμίκη - Αθήμα 

Αμαλμζημηπία Intercity 52 Intercity 53 

Ημένεξ Σοίηη & Παοαζκερή Δερηέοα & Πέμπηη 

Ώνεξ ακαπώνεζεξ 10.18 07.04 

Θέζεηξ  Όπεμα 3 – ζέζεηξ 102-108  Όπεμα 4 – ζέζεηξ 102-108 

 

Οη παναπάκω εμένεξ μεηαθίκεζεξ εκδέπεηαη κα μεηαβιεζμύκ μεηά από έγγναθμ αίηεμα ηεξ ηναηηωηηθήξ 

Δημίθεζεξ ηδενμδνόμωκ Αζεκώκ (ΔΑ) 

 

Δ. Μεηακιμήζειπ ανιτμαηικώμ-ζρμξδώμ μεξζρλλέκητμ 

 

 (α) Οη αληωμαηηθμί-ζοκμδμί κεμζοιιέθηωκ, μη μπμίμη ζοκμδεύμοκ μπιίηεξ από ηα θέκηνα εθπαίδεοζεξ 

πνμξ ηηξ μμκάδεξ όπμο ζα οπενεηήζμοκ, ηαληδεύμοκ δτοεάμ θαη ζηεκ 1ε ζέζε, όπμο αοηό είκαη εθηθηό, 

είηε πνόθεηηαη γηα ηαθηηθέξ αμαλμζημηπίεξ είηε πνόθεηηαη γηα έθηαθηεξ. Επηπιέμκ, δηθαημύκηαη 

(ακελανηήηωξ θαηεγμνίαξ ζέζεξ) δωνεάκ δηαηνμθηθή πανμπή, (ειαθνύ γεύμα, ζκαθ ή πνωηκό), ε μπμία 

πανέπεηαη μεηά από ζομθωκία με ημκ εθάζημηε δηαπεηνηζηή ηωκ θοιηθείωκ επί ηεξ αμαλμζημηπίαξ (με ηεκ 

πνμϋπόζεζε κα μεκ επηβανύκεηαη ε ΣΡΑΙΝΟΕ), μ μπμίμξ ζα εηδμπμηείηαη από ηε ΔΙΕΠΜΕ με 

απεοζείαξ δηαβίβαζε ημο ζπεηηθμύ εγγνάθμο ηεξ ΔΑ. 

 

(β) Η δοκαηόηεηα αοηή ζα ηζπύεη θαη γηα ημ ηαλίδη ηεξ επηζηνμθήξ ζηεκ βάζε ημοξ, δει. δωνεάκ 

μεηαθίκεζε θαη ζηεκ 1ε ζέζε θαζώξ θαη δηθαίωμα ηεξ δωνεάκ δηαηνμθηθήξ πανμπήξ ηωκ επηβαηώκ 1εξ 

ζέζεξ. Σμ ηαλίδη ηεξ επηζηνμθήξ μπμνεί κα πναγμαημπμηεζεί ηξ αογόηεοξ έτπ και δέκα (10) ημέοεπ 

μεηά ηημ ημέοα ηηπ αοςικήπ μεηακίμηζηπ. ε θάζε πενίπηωζε, ζα επηδεηθκύεηαη ζημ ζεμείμ έθδμζεξ 

εηζηηενίωκ ημ θύιιμ πμνείαξ ημο μεηαθηκμύμεκμο ζοκμδμύ κεμζοιιέθηωκ. 
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Γ. Μεηακιμήζειπ μξμάδτμ με αμανξζηξιςίεπ Intercity 

 

Εθόζμκ απαηηεζεί, ιόγω μεγάιμο όγθμο μεηαθηκμύμεκωκ, από ηα Κέκηνα Νεμζοιιέθηωκ ή Εθπαίδεοζεξ 

πνμξ ηηξ μμκάδεξ ημοξ (δειαδή όηακ δεκ επανθεί ε πωνεηηθόηεηα είηε ηεξ έθηαθηεξ ζηναηηωηηθήξ 

αμαλμζημηπίαξ είηε ηεξ απιήξ ηαθηηθήξ αμαλμζημηπίαξ 600/601),  μένμξ ηωκ μπιηηώκ είκαη δοκαηόκ κα 

μεηαθηκεζεί με αμαλμζημηπίεξ Intercity (εθόζμκ οπάνπεη ακεθμεηάιιεοηε πωνεηηθόηεηα). ηηξ 

πενηπηώζεηξ αοηέξ, ηζπύμοκ μη ηημέξ πμο εθανμόδμκηαη γηα ηηξ μεηαθηκήζεηξ με απιέξ αμαλμζημηπίεξ (δει. 

πωνίξ ηεκ θαηαβμιή ημο ζομπιενώμαημξ θνάηεζεξ ζέζεξ).  

 

Παναμέκμομε ζηε δηάζεζή ζαξ γηα θάζε πνόζζεηε πιενμθμνία ή δηεοθνίκεζε 

 
  Γηα ηεκ αθνίβεηα                                                                    Ο Πνμϊζηάμεκμξ Δηεύζοκζεξ 

                                                                       

        Μανία Μειηώκε                                                                              Θεμδ. Σόιηαξ 

   Πνμϊζηαμέκε Σμήμαημξ     
 

                           

       

                                

 
 

 

 

 

 

 

 


